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* هو علي بن احلسني بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم). 
 

ولد عام ٣٥٥هـ (٩٦٦م) في بغداد وتوفي سنة ٤٣٦هـ  (١٠٤٤م) في بغداد. وهو أحد أئمة الفقه 

وعلوم الكالم واألدب والشعر. له تصانيف كثيرة منها : ( الشافي في اإلمامة ) و (الغرر والدرر ) 

شرح  املذهبة)  العقيدة  تفسير  و(  و(االنتصار)   ( األنبياء  و(تنزيه  والشباب)  بالشيب  و(الشهاب 

قصيدة للسيد احلميري، و(ديوان شعر).  
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(١) رواه الترمذي وأبو داود.

(٢) رواه مسلم.

(٣) رواه البخاري.
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    *ولد الشاعر محمد مهدي بن الشيخ عبد احلسني  اجلواهري في النجف األشرف   
سنة  ١٩٠٠أو١٨٩٥م.

١٩٩٧لقب  سنة  دمشق  في  توفي  عمره،  من  العشرين  في  وهو  الشعر  نظم      
(شاعر العرب األكبر ) من رابطة األدباء العرب ألنه كان يربط بني التراث  واملعاصرة 
متنقالً  عاش   .( بغداد  على  (دمعة  بعنوان  (١٩٢٥م)  سنة  القصيدة   هذه  نظم 
وسوريا  مثل مصر  العربية   البالد  في  ثم جتول  وبودابست   ، براغ  مثل  أوربا  دول  في 

وفلسطني ولبنان .
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   * البيت ألبي العالء املعري، واسمه (أحمد) الوارد في البيت السابق.
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* املصادر : أ  - تأريــخ األدب والنصــوص/األردن/تأليف د.عبد اجلليل  عبد املهـدي 
                   وآخرون/١٩٩٥.

             ب - في األدب األندلسي/جودت الركابي.
             جـ - تأريخ األدب العربي/ د.عمر فروخ.

             د  - األدب األندلسي/مصطفى الشكعة.
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(١) في األدب األندلسي/جودت الركابي.

ولد  األندلسي،  اخملزومي  زيدون  بن  اهللا  عبد  بن  أحمد  الوليد  أبو  هو  زيدون،  ابن   (٢)

في  والكتابة  الشعر  نظم  الفقهاء،  من  والده  كان  قرطبة  في  نشأ  هـ   ٣٩٤ سنة 
سن مبكرة، قربه أبو احلزم بن جهور أحد ملوك الطوائف واستوزرَه. لكن الوزير ابن 
عبدوس أوغر عليه صدر امللك فسجنه، وكان سبب عداوته مع ابن عبدوس حبّهَ لوالدة 
بنت املستكفي الشاعرة اجلميلة. فرّ من السجن وجلأ إلى ملك إشبيلية(املعتضد 
ً البنه املعتمد، توفي سنة٤٦٣هـ. اهم آثاره رسائله  ابن عباد) واستوزره ثم صار وزيرا

النثرية، وديوانه الذي يجمع قصائد في أغراض مختلفة.






               

  



 
 
            
  





       


          
          






(١) تأريخ األدب والنصوص/ د. عبد اجلليل عبد املهدي وآخرون/األردن ١٩٩٥م .





                    
            

          
              
            
          
                     


                        
                  
            
             

             

(١) تأريخ األدب العربي/د.عمر فروخ.

(٢) األدب االندلسي /مصطفى الشكعة.
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* ولد الشاعر عبدالوهاب البياتي في محلة باب الشيخ في بغداد يوم ١٩٢٦/١٢/١٩ 
اللغة  قسم  في   ١٩٥٠ عام  العالية  املعلمني  دار  من  تخرج  فيها.  تعليمه  وتلقى 
العربية وآدابها وعمل مدرساً. يُعدّ البياتي من رواد الشعر احلر واعالمه أصدر ديوانه 
(أباريق مهشمة)  (مالئكة وشياطني) في عام تخرجه، وتوالت نتاجاته ومنها  األول 
و(اجملد لالطفال والزيتون)، و(اشعار في املنفى) وله مؤلفات (في التجربة الشعرية) 
و(أراغون شاعر املقامة). ترجمت اشعاره إلى الفرنسية واالجنليزية والروسية تعرض 

لالضطهاد والتشريد ، ومات غريباً ودفن في دمشق سنة ٢٠٠١م .





 
 
 



 

 




 


 



*   *   *



















           
  
  

  











 



    









  





 







 





         
                             

            
                                    
                    
           
                              
               
             
                
                  
                             
                 
                     

   
                
                   





            
            
              
                           
          
         
  

                                  
            
                      
                   
                               
                  
                    
                      
                
                 
                
               
                
                       
                      

                               
                  
                               
                  
                               

                    
                      
                    
                      
                    

                
                 
                
               
                





                 
            

          
                
              
                  
                      
                
          
        
           
                                 
                   
                   

            
                          

                    
                 
                     
                     
           
        

   







 




 











  
 


 


 

 















































 



















































 
 
  
  

         
          
             
              
  
            









  













* 

                               

                                                  

                                     

                                       

                                            

                                             

* هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون من أسرة مينية نزحت الى االندلس 
ثم إلى تونس. ولد عام ٧٣٢ هـ (١٣٣٢م ) وتوفي سنة ٨٠٦ هـ (١٤٠٦م). حفظ القرآن الكرمي 
بالتدريس  اشتغل  الزيتونة.  علماء  من  والده  يد  على  املنطق  تعلم   . الشريف  واحلديث 
والقضاء . تنقل بني املغرب واالندلس ومصر والشام . ومن آثاره - مقدمته - املشهورة التي 
تعد فتحاً جديدا في فلسفة التأريخ املترجمة إلى عدة لغات أجنبية لها أثر في الدراسات 
، وهذا  ، ودوركامي) من مؤسسي علم االجتماع  نت  ( أوجست كُ هُ  دّ ، وعَ التأريخية األوربية 

النص مقتبس من مقدمته .
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دراسته  وأنهى  ١٩٤٠م  عام  األشرف  النجف  في  كريدي  عبود  جابر  موسى  ولد   *
االبتدائية والثانوية فيها ، واكمل دراسته اجلامعية في كلية اآلداب جامعة بغداد . 
رأس حترير مجلة (الكلمة ) في النجف ورأس حترير (املوسوعة الصغيرة الثقافية). 
وغرف   ، الروح  وفضاءات   ، املدينة  من  أصوات   : منها  قصصية  مجاميع  له  صدرت 
نصف مضاءة ، التي انتقينا منها قصة احلصان -بتصرف-ومنها قصة -غبار الطلع- 

توفي سنة ١٩٩٦م.
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(في بالد اليمن) وأقام ببغداد  (١) هو أبو الفضل العباس بن األحنف. نشأ باليمامة 

في العهد العباسي، وقرّبه هارون الرشيد ، معظم شعره في الغزل العفيف إن لم 
 ً يكن جميعه، وقال عنه اجلاحظ:((... ال يهجو وال ميدح وال يتكسب...وما نعلم شاعرا
ً لزومه )). أحبّ فتاة اسمها (فوز) وطال هجرها له، فقال هذه القصيدة  لزم فناً واحدا
ولسان  عفيف  قلب  من  الفراق،  وألم  الشوق  من شدة  احلارة،  زفراته  عن  تعبر  التي 

نظيف توفي سنة ١٩٢هـ .







 





 





 












             
         

            

 
     



          














  


   





 





  










*
زب  ¯  °  ±  ²  ³  ´ربفاطر /٢٨.

زب  â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úرب      اجملادلة /١١ .
     

     
      

         
      

   
             
         


     

    
  
      

 

شرح  االبشيهي/  محمد  الدين  شهاب   /( مستظرف  فن  كل  في  * (املستطرف 
إبراهيم أمني محمد/ أديب مصري ولد عام ١٣٨٨م وتوفي عام ١٤٤٦م له هذا املؤلف 

في األدب العربي واحلكم  واألخبار .
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* ولد عباس محمود العقاد في أسوان مبصر سنة ١٨٨٩م.لم يتجاوز في تعلمه املرحلة 
الثقافي بكثرة مطالعاته،باللغتني  أنه اعتمد على نفسه في تكوينه  االبتدائية،إال 
ً لصالح الفرد واجملتمع،عمل في وظائف  ها عمادا العربية واالنكليزية،يناصر احلرية ويَعدّ
حكومية عدة،ثم تفرغ للعمل الصحفي والتأليف،فهو صحفي وكاتب وشاعر وناقد.

ألف نحو مئة كتاب أشهرها(عبقرية محمد).توفي سنة ١٩٦٤م.
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* أدونيس أحمد سعيد ولد في قرية قصابني ،منطقة جبلة بسوريا عام ١٩٣٠.عمل في 
حقل الصحافة األدبية منذ أن كان طالباً في اجلامعة السورية(جامعة دمشق اآلن)وشارك 
اخلمسينات((اجلندي،اجليل  أوائل  دمشق  في  تصدر  التي  واجملالت  اجلرائد  من  عدد  حترير  في 
وصاحب  التربية  اللبنانية/كلية  اجلامعة  في   ً استاذا يعمل  والدنيا))  اجلديد،البناء 
مجلةظهرت اشعاره األولى في أوائل اخلمسينات،وهو طالب في الثانوية في الالذقية 
يهتم بالترجمة والنقد األدبي، من مؤلفاته: وقالت األرض، أوراق في الريح، مختارات 
من شعر بدر شاكر السياب،ديوان الشعر العربي، التحوالت والهجرة في أقاليم الليل 
والنهار، املسرح واملرايا، مقدمة للشعر العربي، األعمال الشعرية الكاملة، القصائد 

اخلمس. ديوان النهضة.
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١٩٤٨في  وتوفي سنة  ١٩١٧م،  في كويسنجق سنة  ولد  رؤوف،  مال  بن  يونس  * هو 
أربيل. اسمه الشعري ـ دلدار ـ أي (صاحب القلب احملب ).

    درس االبتدائية والثانوية، ونال شهادة احلقوق العراقية واشتغل فترة  باحملاماة واسع 
الثقافة، ومن مؤسسي املدرسة اإلبداعية واملدرسة الواقعية في األدب الكردي، ويُعدّ 
من اجملددين من حيث الوزن والقافية واملوسيقا واملعاني واأللفاظ في األدب الكردي/ 

عن أغاني كردستان/ معروف خزنه دا ر/ صحيفة املدى ٢٠٠٦/٨/١٤م.
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* عن كتاب األدب والنصوص /ج١/بغداد١٩٦٠/الدكتور علي جواد الطاهر وزميليه 
(باقر عبد الغني وعبد القادر حسن أمني )ـ (بتصرف ).

    (١) قال امرؤ القيس :
         عوجا على الطلل  احمليل لعلنا         نبكي الديار كما بكى (ابن حزام)

     وقـــــــال عنترة :
م           هل غادر الشـــعراء من متردَمِ         أم هل عرفت الــــدار بعد توهّ

     وقــــــــال زهير :

من قولِنا مكـــــــــرورا ً عادا ً        أومُ عـــــــــارا          ما أرانا نقول   إالّمُ
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* ولد األديب صالح عبد الصبور عام ١٩٣١م في القاهرة وتوفي سنة  ١٩٨١ م. نشر 
شعره في الكثير من الصحف واجملالت االدبية. من دواوينه (الناس في بالدي) ١٩٥٧م  

و(أحالم الفارس القدمي) و ( قراءة جديدة لشعرنا القدمي) 
  اصدرت اعماله الشعرية الكاملة الهيئة العامة للكتاب في القاهرة سنة ١٩٩٣م، 
(مسافر  واشتهرت مسرحيته الشعرية(مأساة احلالج) التي انتجها عام ١٩٦٥م  و 

ليل) و (ليلى واجملنون).












































 




 




































   









  


 
       
       


   

  
  

 
      

       
   

           
التغابن/١٥)


 

   



  

(١)- نوادر األدباء/ جمع إبراهيم زيدان.





  
      
                 
                
             

   
      

      
     

 
 


 


 




           
 



(١) ابو حنيفة / حياته وعصره / محمد ابو زهرة .

(٢) شرح العقائد النسقية للسيوطي .
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النعمان  مبعرّة  ولد   - الشعراء  فيلسوف   - سليمان  بن  أحمد  املعري  العالء  أبو   *
أذهب  الذي  اجلدري  مبرض  عمره  من  الرابعة  في  ابتلي  ٣٦٣هــ.  عام  سوريا  شمال 
بصره. بيد أنه لم يقعد عن طلب العلم واملعرفة واألدب على أيدي كبار العلماء. زهد 
في احلياة وامتنع عن الزواج وحبس نفسه في بيته  فسمي ( رهني احملبسني) العمى 
والدار ، لكن هذا لم مينعه من استقبال طالب العلم واألدب الراقي منه ، توفي عام 
٤٤٩هـــ بعد ان ترك ثالثة دواوين (سقط الزند،اللزوميات ، الدرعيات) ورسائل نثرية 
منها :رسالة املالئكة ، ورسالة الغفران التي تأثر بها الكاتب االيطالي (دانتي ) في 

(الكوميديا اإللهية).
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(١)رواه اإلمامان البخاري ومسلم .










 


   




(١) عن كتاب / حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ج ٢. 

من  الكاظمية  في  ١٩١٣م  عام  ولد  الوردي،  علي  االجتماع  وعالم  املؤرخ  االستاذ   (٢)

جامعة  من  االجتماع  علم  في  املاجستير  شهادة  على  حصل  بغداد.  العاصمة 
تكساس االمريكية سنة ١٩٤٦م بعد أن تخرج من جامعة بيروت االمريكية بدرجة 
شرف عام ١٩٤٣ م ثم حصل على شهادة الدكتوراه عام ١٩٥٠ م . عني مدرساً في 
كلية اآلداب عام ١٩٥٠م بجامعة بغداد ورقي الى مرتبة استاذ عام ١٩٦٢م. احيل الى 
التقاعد سنة ١٩٧٠ م وتوفي سنة ١٩٩٦ م. من مؤلفاته (شخصية الفرد العراقي ) 
و (خوارق الالشعور ) و (وعاظ السالطني) و (مهزلة العقل البشري ) و ( االعالم بني 
العلم والعقيدة ) و (اسطورة األدب الرفيع ) و ( منطق ابن خلدون في ضوء حضارته 
تاريخ  في  اجتماعية  (حملات  ) و  العراقي  اجملتمع  في طبيعة  (دراسة  وشخصيته) و 

العراق احلديث). 
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*هو العميد ابو اسماعيل الحسين بن علي االصبهاني ، والطغرائي نسبة الى من 
يكتب الطغرى(الطرّة) في اعلى الكتب بالقلم الجلي تتضمن نعوت الملك وألقابه.
ً لمسعود السلجوقي بالموصل.  تقلد عدة مناصب في الدولة السلجوقية ، وصار وزيرا
ولما نشبت الحرب بينه وبين اخيه السلطان محمود بالقرب من همذان والري، انتصر 
وقتل مظلوماً سنة  بأنه ملحد  دة  الحسَ واتهمه   ،  ً اسيرا الطغراني  وأخذ  محمود، 
٥١٤هـ وقد جاوز الستين من العمر ، وهو شاعر بليغ ومنشئ قدير ، وأغراض شعره 

معظمها في الحكمة والفخر ، وله ديوان معروف ، اخترنا منه هذه القصيدة .
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(اجلمهورية) في ١٩٨٤/١٠/٢٧م،من مجموعة مقاالت  *عن مقالة نشرتها جريدة 
االستاذ الدكتور علي جواد الطاهر بعنوان (أساتذتي ومقاالت أخرى).

   ولد علي جواد الطاهر مبدينة احللة عام ١٩٢١م، أكمل دراسته الثانوية فيها وعني 
معلماً، وأكمل دراسته اجلامعية في دار املعلمني العالية سنة ١٩٤٥م، وحصل على 
شهادة الدكتوراه سنة ١٩٥٣م من جامعة السوربون بباريس برسالتني: (درّة التاج من 
شعر ابن احلجاج) و (الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي). 
بعد حياة حافلة  توفي سنة ١٩٩٧م  املقاالت،  أكثر من خمسني كتاباً ومئات  أصدر 

باالبداع والعطاء رحمه اهللا.وكانت دراسته على يد شيوخ أعالم قدماء.













          




             




    

          
          


            
          





         

         
        

            
            
           
           



 




          


(١)الشيخ طه الراوي شاعر وأديب أستاذ األدب في دار املعلمني العالية (كلية التربية)

حالياً. ولد عام ١٨٩٠م وتوفي سنة ١٩٤٦م. صدر له في حياته: (أبو العالء في بغداد 
ولده حارث  له  العربية)،ونشر  اللغة  دار السالم)، وبعد وفاته صدر له: (تأريخ علوم 
واإلسالم)،و(سير  العرب  و(تأريخ  اسالمية)،  (مباحث  و  واللغة)،  النحو  في  (نظرات 
مجلدات  وثالثة  رسائل  ومجموعة  الراوي)  طه  (ديوان  و  الكتب)،  (فقد  و  االعالم)، 

اجتماعية وسياسية وقانونية.
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سوريا  في  النعمان  معرّة  في  ولد  الوردي).  ب(ابن  املعروف  عمر  الدين  زين  هو   *
في  توفي  والفقه،  والتأريخ  اللغة  وعلوم  األدب  في  (١٢٨٩م)،كتب  ٦٦٩هـ  سنة 
-حلب- سنة ٧٤٩هـ (١٣٤٨م).ومن مؤلفاته :تتمة اخملتصر في تأريخ البشر واللباب 
في اإلعراب،وشرح ألفية ابن مالك، وألفية ابن معطي في النحو والصرف، وله ديوان 

شعر، ومنه هذه الالمية تقع في ٧٧ بيتاً.
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* القصة القصيرة: الطاهر أحمد مكي/دار املعارف ط٢ القاهرة١٩٧٨.





           




   





       

        





             





   
   



















    





 






 
           




(١) يشير إلى تقليد كان متبعاً بني البحارة في القدمي:إذا نفد زادهم في عرض البحر 

اقترعوا على من يأكلونه من بينهم.
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* ارتشاف املنثور والقوافي /عبد العباس عبد اجلاسم /ط٢٠٠٥/١.







     
 

 
  

   
  


   
     
   

     
         
       
       
   

    
              





























*
**


  
     



 

            




*جزء من مقدمة الدكتور جالل اخلياط للمجموعة الكاملة ألشعار أحمد الصافي 
النجفي غير املنشورة . العنوان من اختيار اللجنة .

 ** ولد د. جالل أيوب صبري اخلياط في املوصل عام ١٩٣٢م . تخرج من  دار املعلمني 
الى  بعثة  في  التربية  وزارة  . أرسلته  الثانويات  في  العالية عام١٩٥٥م. عني مدرساً 
األدبي توفي في لندن  النقد  الدكتوراه في  ،ونال شهادة  البريطانية  جامعة كمبرج 

سنة ٢٠٠٨ ودفن في مقبرة غرينفورد. 
درّس األدب احلديث والنقد في كلية اآلداب /جامعة بغداد إلى جانب أعالم العراق في 
وعناد  اخملزومي  ومهدي  السامرائي  وابراهيم  الطاهر  جواد  علي   : مثل  واألدب  اللغة 

غزوان .
أصدر مجموعة كبيرة من الكتب النقدية أبرزها : الشعر العراقي احلر مرحلة وتطور، 

والتكسب بالشعر، والشعر والزمن واألصول الدرامية في الشعر العربي .
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(١) اخلنافس: الذين يطلقون شعر رؤوسهم كالنساء.

















 











 







              




        




 


















              












 







 

     

 

 











 







 





             



          










         








 

 

 
           
        







   

   


  
         
                   
                
              
             

   
            
                 
                   

ميخائيل نعيمة : ولد في قرية - بسكنتا - لبنان سنة ١٨٨٩م،درس في دار املعلمني 
بالناصرة. واصل دراسته في -  يلدافيا - بروسيا وتخرج سنة ١٩١١م، ثم ذهب إلى أمريكا 
ودرس في جامعة واشنطن -احلقوق واآلداب- أنشأ -الرابطة القلمية- سنة ١٩٢٠م 
مع جبران خليل جبران وإيليا أبي ماضي ونسيب عريضة وغيرهم، ثم عاد إلى لبنان 
سنة ١٩٣٢م عالج في كتاباته الشعر والقصة واملسرحية واخلطبة والسيرة واملقالة، 
اجلفون-كان  (همس  مؤلفاته  وأشهر  ١٩٨٨م.  عام  مبدعة.توفي  شيقة  بأساليب 
ماكان، النور والديجور-زاد املعاد-سبعون-في مهب الريح-والغرباء(منه هذا النص) .





               
      

           
           
         
                       
              
           
                     
          
     
                    

           
             
               
           

  
            
        
          
             
                          
                 
            





          
                             




         
         

          


  
     

 
 
 
   

 
 












 






      
             
  
     
  
  
     

 

النص لعبد احلميد الكاتب ينصح الكتاب ويرشدهم /عاش في العصر األموي اشتغل معلماً 

للصبية في الكوفة، توفي مقتوالً في مصر سنة ١٣٢للهجرة.
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اء )  رّ ةٍ اسمها (الضّ َمَ * شاعر من بني عبس ، عاش في اجلاهلية واإلسالم . ولد من أ
ً حتى إنه هجا  ، فكان هجاؤه مرا ً ناقماً على مجتمعه  ، فقيرا عاش حياة مضطربة 
وارتدّ   ، ( وآله وسلم  عليه  اهللا  نفسه وأهله . أسلم في أواخر حياة الرسول (صلى 
ديوانه  . وامتأل  . اتخذ شعره للتكسب  يوم عادوا  الى االسالم  المرتدين، ثم عاد  مع 
بالمديح والهجاء ، وعمر طويالً حتى مات سنة ٥٩هـ ٦٩٧م عن عمر ناهز الثمانين . 
قرّبهُ الزِّبْرِقان بن بدر الذي كان والياً ، ثم أساءت زوجة الزبرقان معاملته ، واستغل  (بنو 
 ً أَنف الناقة ) الفرصة فقربوه ليمدحهم . فصار اللقب الذي كانوا يخجلون منه فخرا

لهم حيث قال :
نَبا  اقةِ الذّ ي بأنفِ النّ ن يُسوّ مُ       ومَ مُ األنفُ واألذناب ُ غيرُهُ قومٌ هُ

وهجا الزبرقان وقومه ورماه بالبخل والتخلي عن الجار.
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بيروت  ط٢  القلم  (دار  جيري  ويد   - ج   - اليات   / التأريخ  في  الكبرى  املذاهب   *
.(١٩٧٩





             
  

           
           

                
       
              
               
               
                   
                 
         

      
              
                      
            
              
      
         
           
              

نسبة إلى (كونفوشيوس)، أحد أشهر الفالسفة الصينيني.
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أمّ  ومن  القضاء  رجال  من  ١٨٩٨م، ألب  اإلسكندرية سنة  في  احلكيم  توفيق  ولد   *
تركيّة. عني باملوسيقا والتمثيل، كتب مجموعة من املسرحيات سنة ١٩٢٢م، حصل 
سلك  في  ووظف  مصر  إلى  عاد  فرنسا،  في  دراسته  وأكمل  احلقوق  شهادة  على 
والفنون،  اآلداب  لرعاية  األعلى  اجمللس  الصحافة. ومثل عضوية  في  وعمل  القضاء، 
وعضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومثل مصر في هيئة اليونسكو، حتى توفي 
سنة ١٩٨٧م. يعد توفيق احلكيم أكبر كاتب مسرحي في العالم العربي. كتب في 
امللهاة واملأساة والنقد االجتماعي والعالقات اإلنسانية وترجمة بعض أعماله األدبية 
الكهف، عودة  ( أهل  أعماله  وأهم  والروسية  والفرنسية  واإلسبانية  االجنليزية  إلى 
الروح ، شهر زاد، يوميات نائب في األرياف، سليمان احلكيم، وأغنية املوت بشأن ظاهرة 

األخذ بالثأر .





                                  

                                       

                                   

                                                 

                                    

                                    

                                   

                            

           

                               

                                      

   

                   

         

               

                                  

                   

                

                          





               

           

   

          

                          















  


















           



                


 
 
           
  


               
       
           

  

            
 









 









 

 



             
 







 

 
  




 

  
     




أدب احلكمة في وادي الرافدين / د.صالح سلمان رميض اجلبوري .









 





 
   





أدب احلكمة في وادي الرافدين / د.صالح سلمان رميض اجلبوري .

الترجمة: (بأمر ) االله ننار، ملطه (اي ملك شواكي)، املؤله شوكي، الرجل القوي، 
.ملك اور، ملك جهات العالم االربع قرر ان تكون (بطل الوزن هذه) خمس منات.





   
 
           
          

 







   







               
 




             




            
          

األنبياء/٣٠
       
 








سومر ملحمة وأسطورة / د.فاضل عبد الواحد علي / ١٩٩٧ بغداد . 

(٢) ما قبل الفلسفة/ هنري فرانكفورت وآخرون / ترجمة جبرا ابراهيم جبرا 

    / ١٩٦٠ بغداد .
(٣) احلياة اليومية في بابل وآشور/ جورج كونتنيو/ ترجمة سليم طه وبرهان

    عبد/١٩٧٩ بغداد.
(٤) املسؤولية اجلزائية في اآلداب اآلشورية والبابلية / جورج بوبيه / ترجمة سليم 

   الصويص/ ١٩٨١.





 

 
 


 
               
      
 
 
 



       
              
           



 
 






(٣) حضارة العراق / ج ١/ ١٩٨٥ / فاضل عبد الواحد علي / بغداد .

(٤) الكتاب املقدس / أيوب  ٢١ - ٦ - ٩ .
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